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Kostnadsanalys Solivind El Ekonomisk Förening
Bakgrund
På Solivinds extrastämma i maj 2022 beslutades bl a att styrelsen skulle göra en kostnadsanalys som
skulle redovisas på ordinarie föreningsstämma i september. När Telge Energi övertog förvaltningen
av Solivind i maj 2021 bildades ett verkställande utskott (VU) med ordförande, vice ordförande och
Verksamhetsförvaltaren. Det första mötet var att sätta upp en lista och en plan för att se över vilka
kostnader som föreningen på kort sikt kunde minska utöver att kostanden för förvaltning minskade
från drygt 3 Mkr till 1,8 Mkr per år efter att Solivind bytte till Telge Energi. Under slutet av året 2021
dök det upp kostnader som knappast någon kunde förutse vid övertagandet dvs de kraftigt ökade
skillnader i elpris mellan Sveriges elområden och mellan dygnets 24 timmar. Den analysen
resulterade iv två propositioner som beslutades på Extrastämman i maj
Den plan som VU satte upp för att aktivt verka för att minska föreningens kostnader var följande:


Omförhandla gällande bankkredit



Omförhandla avtal Teknisk förvaltning OX2 TEM



Omförhandla Balansansvar

Status genomförande av planen
Omförhandla gällande bankkredit:
Gällande bankkredit med Swedbank gick ut per den 31/12 2021. Gällande avtal hade flera klausuler
som innebar att Solivind måste uppvisa månadsvis resultat och likviditet på en viss nivå för att
behålla krediten. Amorteringskravet var rörligt och följde kassautveckling och hög ränta. Under
hösten 2021 gick föreningen ut med upphandling av ny kredit och begärde omförhandling med
Swedbank. Resultatet vid omförhandling blev att Swedbank erbjöd Solivind en fast avbetalningsplan
på 10 år och en lägre rörlig ränta som följer Stibor 3 mån fixing vilket är 2 % lägre än tidigare och
ger en besparing på ca 500 000 SEK per år.
Omförhandla avtal Teknisk förvaltning OX2 TEM
Föreningen sa upp gällande avtal och begärde omförhandling hösten 2021. Resultat blev att
kostnaden minskade från 86 660 SEK/verk/år till 62 000 SEK per verk för Hedbodberget och
Fallåsberget samt 72 500 SEK för Råström, Svegström och Grötlingbo. Det innebär en
kostnadsminskning på 200 000 SEK per år.
Omförhandla Balansansvar
Föreningen har sagt upp gällande avtal med Entelios AB. Föreningen har begärt och fått in offerter
från Entelios, Modity och Jämt kraft. Föreningen har ännu inte tagit beslut på vilket leverantör som
Solivind skall välja. Det beror på att utredning pågår vilket bolag som bäst kan hantera en
automatisering av den nya prismodellen med ett Rörligt elpristillägg. När det är klarlagt kommer
förening att välja balansansvarig för en kommande 2-årsperiod
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